
Nieuwsbrief   

VACATURE RAAD VAN TOEZICHT 

De Raad van Toezicht (RvT) is op zoek naar een nieuw lid. 

In het ideale plaatje zijn we op zoek naar een extern iemand met 

kennis van financiën en/of onderwijs.  

We weten dat dit veel gevraagd is. We zijn ook al heel erg blij met 

iemand die één of zelfs geen van deze expertises bezit, maar wie het 

wel heel leuk lijkt om op deze manier iets voor de school te kunnen 

betekenen.  

 

Wat doet de Raad van Toezicht? 

Wij houden toezicht op de algemene gang van zaken binnen de 

stichting en het beleid van het bestuur.  Aan de hand van een 

toetsingskader/jaarplan houden we toezicht op o.a. 

onderwijskwaliteit, personeel & organisatie en financiën. 

Hiervoor vergaderen we vijf keer per jaar met elkaar. Daarnaast 

vergaderen we ook nog vijf keer per jaar samen met het bestuur en 

twee per jaar samen met de medezeggenschapsraad. 

 

Wil je meer informatie of een keer meekijken met een vergadering? 

Neem dan contact op via rvt@dekraanvogel-vorden.nl of spreek een 

van ons aan op het schoolplein. 

 

Ivo Haaijer 

Maaike Simmer 

Wendy Schepers 

Truus van Ginkel - de Rooij 

 

OPSCHOONDAG ZWERFVUIL 

Op zaterdag 18 maart organiseert Nederland Schoon de Landelijke 

Opschoondag. Samen met vrienden, familie, buren en collega’s 

steken vele mensen die dag de handen uit de mouwen en maken ze straten, parken, 

pleintjes, vijvers en grachten schoon.  

In het kader van goed burgerschap gaat groep 7/8 op vrijdagmiddag 17 maart in 

samenwerking met Kranenburgs Belang ook weer aan de slag om te zorgen voor een 

opgeruimd Kranenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

17 maart 

Opschoondag zwerfvuil  

Groep 7/8 

 

 

21 maart 

Koffieochtend ouders 

8.30 – 9.30 uur 

(anders dan op de 

kalender aangegeven) 

 

 

21 maart 

Bureauhalt  

Groep 7/8 

 

 

23 maart 

Meten en wegen  

Groep 6 

 

 

31 maart 

Bevrijdingsfietstocht  

groep 7/8 

 

mailto:rvt@dekraanvogel-vorden.nl


PROJECT MOESTUIN 

Afgelopen weken hebben we met zijn allen heerlijk 

gewerkt in de moestuin. De eerste fruitbomen en 

fruitstruiken staan er in. Ook alle paden zijn gereed. 

We moeten nog één keer de schouders er onder 

zetten voor het verrichten van de volgende 

werkzaamheden: 

 

- compost opbrengen 

- sleuf graven voor elektra waterpomp 

- tegels leggen in de kas  

- aanplanten 

  

Op zaterdag 11 maart om 13:00 gaan we weer aan de 

slag om het af te maken. We kunnen je hulp hard 

gebruiken en iedereen is dan van harte welkom. 

Om mee te nemen:  

- riek 

- kruiwagen 

- iemand die handig is in tegels leggen. 

  

 

 

 

Kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom. Op het eind sluiten we de middag gezellig af. 

 

BUREAU HALT GROEP 7/8 

Bureau Halt komt op dinsdag 21 maart een gastles verzorgen in groep 7/8. Zij gaan die dag 

iets vertellen over groepsinvloed.  

 

Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor groepsinvloed. Ze zoeken steun bij leeftijdsgenoten 

en willen graag bij een groep horen. Jongeren hebben vaak geen idee wat de gevolgen 

van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar ook voor anderen in hun omgeving.   

In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wat invloed van de groep betekent en 

hoe ze hiermee kunnen omgaan.  

 

OVERBLIJFROOSTER 

In het onderstaande overzicht het overblijfrooster voor de eerste twee weken na de vakantie.  

 

Overblijfouders komen om 12.40 uur in school. Om 12.30 uur eten de kinderen onder toezicht 

van de leerkrachten. Daarna gaan de kinderen met de overblijfouder van 12.45 tot 13.15 

uur naar buiten.  

 

Bij verhindering zou het erg fijn zijn als er onderling met elkaar geruild kan worden. 

 

 

 

 

 


